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L’exposició acosta al públic l’intercanvi creatiu produït entre totes dues 

indústries des de l’experiència del dissenyador de moda francès 
 

Jean Paul Gaultier plasma la seva 
mirada sobre el cinema i la moda  

a CaixaForum Madrid 
 

• Cinema i moda. Per Jean Paul Gaultier, coorganitzada per la 

Fundació ”la Caixa” i La Cinémathèque française, proposa un viatge 

eclèctic que entrellaça cinema i moda amb grans creadors i artistes, 

des de l’òptica personal de l’enfant terrible com a dissenyador de 

vestuari i com a cinèfil.  

 

• Amb un enfocament sociològic i més enllà de la mitomania, la mostra 

aprofundeix en el context de creació del vestuari per a films, posant 

l’accent en aspectes clau com l’empoderament femení i el seu reflex 

en la moda i en la filmografia del segle XX. 

 

• L’exposició aplega obres de dissenyadors de la talla de Coco Chanel, 

Yves Saint Laurent, Pierre Cardin i Sybilla, així com prop de 80 looks 

icònics del cinema amb vestits d’Audrey Hepburn, Sharon Stone, 

Grace Kelly, Catherine Deneuve o Madonna; els vestits de Superman, 

La màscara del Zorro o Rocky, a més de projeccions audiovisuals, 

cartells originals i fotografies.  

 

• Per a la seva arribada a CaixaForum Madrid, Gaultier ret homenatge 

al cinema i la moda espanyols amb mencions a figures de referència 

per a ell com Pedro Almodóvar, Rossy de Palma, Sara Montiel, Javier 

Bardem, Balenciaga, Paco Rabanne i, fins i tot, el Quixot. 

 

Cinema i moda. Per Jean Paul Gaultier. Organització i producció: Fundació ”la Caixa” i La 

Cinémathèque française. Direcció artística: Jean Paul Gaultier, dissenyador de moda. 

Cocomissaris: Florence Tissot i Matthieu Orléan, experts en cinema de La Cinémathèque 

française. Dedicada a la memòria de la cineasta Tonie Marshall. Dates: Del 18 de febrer al 5 de 

juny de 2022. Lloc: CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36).  

 @FundlaCaixa @CaixaForum #JeanPaulGaultierCaixaForum 

https://twitter.com/CaixaForum
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Madrid, 17 de febrer de 2022. La directora general adjunta de la Fundació 

”la Caixa”, Elisa Durán; el director de La Cinémathèque française, Frédéric 

Bonnaud; el dissenyador de moda i director artístic de la mostra, Jean Paul 

Gaultier, i l’experta en cinema de La Cinémathèque française i cocomissària de 

la mostra, Florence Tissot, han presentat avui a CaixaForum Madrid l’exposició 

Cinema i moda. Per Jean Paul Gaultier. 

Coorganitzada per la Fundació ”la Caixa” i La Cinémathèque française, 

proposa un viatge eclèctic, a través de diferents gèneres i estils, unint cinema i 

moda en una sumptuosa desfilada amb grans dissenyadors i estrelles de cinema. 

Tot això, des de la visió personal i subjectiva del modista Jean Paul Gaultier, 

que, més enllà de les seves obsessions cinèfiles i fetitxes de la moda, reflexiona 

sobre el paper de totes dues indústries en la societat com a potencials 

motors de transformació. Després del seu pas per La Cinémathèque française, 

a París, la mostra arriba per primera vegada a Espanya, on es podrà veure a 

CaixaForum Madrid fins al 5 de juny, i posteriorment a CaixaForum Barcelona. 

Dins de la seva programació cultural, la Fundació ”la Caixa” dedica una atenció 

preferent a les manifestacions artístiques més característiques del segle XX. En 

aquesta línia s’emmarquen les exposicions dedicades al cinema. Així, l’entitat 

ha dedicat retrospectives a grans noms del món del cinema, com Charles 

Chaplin, Federico Fellini i Georges Méliès, i a companyies pioneres com Pixar o 

Disney. Gràcies a la col·laboració amb La Cinémathèque française, s’han 

presentat amb anterioritat projectes conjunts com Art i cinema o Vampirs. 

L’evolució del mite. 

Dividida en cinc àmbits diferenciats, l’exposició d’autor Cinema i moda. Per Jean 

Paul Gaultier revisa la presència del món de la moda en el cinema, les 

col·laboracions de grans modistes en el vestuari de pel·lícules i la creació 

d’arquetips masculins i femenins. L’enfant terrible de la moda posa l’accent 

en aspectes clau com l’empoderament femení, prestant atenció a figures 

heterodoxes de guerrers i guerreres, andrògins i transvestits, així com a la 

influència de les cultures rock, punk i queer que tant han marcat la moda en 

els últims anys. 

L’exhibició, dedicada a la memòria de la cineasta Tonie Marshall, aplega un 

conjunt heterogeni de més de 100 peces d’indumentària que es mostren en 

prop de 80 looks, fragments de més de 90 pel·lícules i 125 representacions 

gràfiques (cartells, esbossos, fotogrames i fotografies), entre originals i 
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reproduccions, procedents en la seva major part de la prestigiosa col·lecció de 

La Cinémathèque française i complementades amb obres de més de vint 

prestadors nacionals i internacionals.  

Entre els prop de 80 looks icònics del cinema, es troben vestits que van portar 

Audrey Hepburn a Esmorzar amb diamants (1961); Catherine Deneuve a La 

sirena del Misisipi (1969) i a 8 mujeres (2002); Grace Kelly a La finestra 

indiscreta (1954); Sharon Stone a Instint bàsic (1992); Marilyn Monroe a Tot 

sobre Eva (1950); Marlene Dietrich a El cantar de los cantares (1933); 

Penélope Cruz a La niña de tus ojos (1998); Brad Davies a Querelle (1982), o 

la cotilla que va portar Madonna a la seva gira Blond Ambition World Tour, del 

1990 (dissenyada pel mateix Jean Paul Gaultier). 

També, els vestits de Superman (que va vestir Christopher Reeve) i La màscara 

del Zorro (1998), amb Antonio Banderas; el short que va portar Sylvester 

Stallone a Rocky, o el vestuari de Victoria Abril a Kika (1993), que, juntament 

amb el d’altres pel·lícules com La mala educación (2004) o El cinquè element 

(1997), va ser dissenyat per Gaultier. En aquesta línia, també s’exposen 

dissenys d’alta costura de Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, 

Hubert de Givenchy, Manuel Pertegaz, Balenciaga i Sybilla, entre d’altres. 

 
Pedro Almodóvar, Victoria Abril i Jean Paul Gaultier en el rodatge de Kika, el 1994. © Nacho Pinedo 
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Falbalas (1945) i ¿Quién eres tú, Polly Maggoo? (1966) 

Hi ha dues pel·lícules que ocupen un lloc d’honor a l’exposició. La primera és 

Falbalas, melodrama de Jacques Becker (1945) ambientat en l’enrenou d’una 

casa de costura durant la postguerra. Aquesta va ser la pel·lícula iniciàtica que 

Gaultier va descobrir quan tenia 13 anys, i les imatges de la qual va transformar 

en creacions de moda. El dissenyador repeteix sovint: «Sense la desfilada de 

Falbalas, mai no m’hauria dedicat a aquest ofici».  

El segon llargmetratge és ¿Quién eres tú, Polly Maggoo? (1966), del fotògraf 

americà resident a França William Klein, que en el film analitza la seva època 

amb una mirada aguda, despullant els reality shows, incipients en aquell 

moment. Es tracta d’una sàtira dels deliris egocèntrics del món de l’alta 

costura, on en aquella època dominava l’era espacial en la qual van caure tots, 

des del modista misantrop fins a la redactora en cap més versàtil.  

 
Fotografia darrere les càmeres de la pel·lícula ¿Quién eres tú, Polly Maggoo? (1966). © William Klein / Films Paris New York 

Pocs anys després de l’estrena de la pel·lícula de Klein, el 1970, Pierre Cardin, 

conegut per les seves creacions futuristes unisex, acull a casa seva el jove 

Gaultier, que considera que aquesta va ser la seva segona escola de moda.  

Blow-Up, de Michelangelo Antonioni (1966); Barbarella, de Roger Vadim 

(1968), i 2001: Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick (1968), entre 

d’altres, són testimonis d’aquest moviment utòpic a la cruïlla entre el disseny, la 
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ciència i la música. Al començament del segle XX, moltes pel·lícules van intentar 

caricaturitzar les models, el món del tabloide o la clientela adinerada de les 

primeres files de la passarel·la. Una d’aquestes cintes és Mujeres, de George 

Cukor (1939), en la qual la desfilada de moda es mostra com una pausa 

extasiada en color dins d’una pel·lícula rodada encara en blanc i negre.  

Cinema i moda. Per Jean Paul Gaultier no és una història exhaustiva de les 

relacions entre la moda i el cinema, sinó una immersió en les representacions 

dels rols de gènere a la gran pantalla, i a través del vestuari. Hi desfilen dones 

fatals ultrafeminitzades de Hollywood, com Mae West i Marilyn Monroe, amb 

els seus vestits ajustats d’escots vertiginosos, però també l’estrella francesa 

Brigitte Bardot, tantes vegades acusada d’atemptar contra els bons costums, a 

l’avantguarda d’una moda prêt-à-porter simple, jove i despreocupada.  

 
Romy Schneider i Gabrielle Chanel, 1961. © Giancarlo Botti / GAMMA-RAPHO 

Davant d’elles, els gàngsters, els vaquers i els superherois encarnen virilitats 

conquistadores: el profundament masclista John Wayne, el brutalment musculat 

Sylvester Stallone o els més ingenus primers intèrprets de Superman, amb les 

seves famoses malles. Entre ells, Marlon Brando aparenta constituir una 

veritable ruptura: amb Un tramvia anomenat desig (Elia Kazan, 1951), es 

converteix en la figura més famosa d’una nova masculinitat proletària a la vegada 
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amenaçadora i fortament erotitzada, desagradable i desitjable. L’actor, com a 

icona del cinema, influeix en la moda masculina del carrer dels anys cinquanta i 

en tota una generació de joves bojos pel rock and roll que, per primera vegada 

en la història de la moda, ja no vesteixen com els seus pares.  

Trencant els esquemes en la moda… i també fora 

El credo del modista és sexualitzar els cossos, feminitzar les siluetes masculines, 

donar rellevància a les dones poderoses. Tot això, impregnat de cultura camp 

angloamericana: des de The Rocky Horror Picture Show fins a Divine, amb 

pel·lícules com Pink Flamingos (1972), i en sintonia amb les avantguardes 

emergents i els moviments d’emancipació, defensant en tot moment que per a 

ell no existeix un únic tipus de bellesa. 

«El 1976, quan vaig presentar la meva primera col·lecció a París, em van 

considerar un iconoclasta, apartat del bon gust chic parisenc. De fet, només els 

periodistes anglesos i japonesos van parlar i van escriure bé sobre la meva 

desfilada. És cert que no estava d’acord amb el dictat que les dones han de ser 

tant sí com no “hiperfemenines”. Però, què significa això exactament? Portar 

vestits amb volants o amb motius, amb flors, amb ocells estampats? Doncs 

aquest no és el meu estil! A Londres era al revés, jo veia les dones en actituds 

rebels. També n’hi havia alguns al Palace, a París, però a Londres aquesta 

excentricitat era pertot: al carrer, els estils eren increïbles, amb un marcat gust 

per la diferència i, a més, sempre amb sentit de l’humor», recorda Jean Paul 

Gaultier. 

A imatge del mariner de Querelle (Rainer Werner Fassbinder, 1982), símbol 

homoeròtic, o del bohemi look androgin de Jane Birkin, exacerbat a Je t’aime… 

moi non plus (Serge Gainsbourg, 1976), a Cinema i moda. Per Jean Gaultier es 

descriu la manera com la roba troba una magnífica cambra de ressonància en el 

cinema, mitjà que tampoc mai no ha deixat de trencar tabús. Tot això, en un gran 

gresol de referències, de canvi radical de codis i de dissolució de les fronteres.  
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Backstage, desfilada de Jean Paul Gaultier, col·lecció Barbès, 1984, prêt-à-porter femení tardor-hivern 1984-1985. © William Klein 

Els cinc àmbits en què es divideix l’exposició són: Falbalas, film que va marcar 

la trajectòria de Jean Paul Gaultier; ♂ ♀, que examina els arquetips masculins i 

femenins a la gran pantalla; Transgressions, sobre els inicis de l’androgínia a 

Hollywood; Pop i metall, que posa en relleu la moda revolucionària dels anys 

seixanta, coincidint amb l’era espacial i l’underground, i Desfilades, com a 

celebració última de la moda i la seva representació en el cinema.  

Un homenatge al cinema i la moda a Espanya 

Per a Gaultier, l’ecosistema del cinema i la moda a Espanya ha estat sempre una 

inspiració. L’estreta relació que hi manté es remunta a la seva infància, quan va 

començar a estiuejar amb la seva família al País Basc. Va conèixer de primera 

mà una gran part d’Espanya, els costums, l’idioma, i reconeix que certs aspectes 

de l’estètica tradicional dels anys seixanta formen part del seu univers creatiu. 

Per això, per a aquesta ocasió, a CaixaForum Madrid, ret homenatge al cinema 

espanyol amb noves mencions a figures de referència per a ell com Pedro 

Almodóvar, Rossy de Palma, Sara Montiel, Javier Bardem i, fins i tot, el Quixot, i 

també a dissenyadors com Balenciaga i Paco Rabanne.  
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Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

Paula Baldrich: 620 17 18 96 / pbaldrich@fundaciolacaixa.org  

Juan A. García: 608 21 30 95 / jagarcia@funciolacaixa.org   

Sala de Premsa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/ 

 @ FundlaCaixa @CaixaForum #JeanPaulGaultierCaixaForum 
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